
PREDSTAVITEV TEMATIKE V 
ZVEZI Z ONESNAŽENJEM IN 
STANJEM VODNEGA VIRA 

MATKE V OBČINI PREBOLD

Šempeter, 26. 10. 2022



Shema vodovodnega sistema 
„Šempeter“

Vodni vir „Matke“:
- 3 zajetja
- Raztežilnik „Likovič“ s sistemom za pripravo vode

Vodohran (rezervoar 197 m3)

Črpališče Roje

Raztežilnik in črpališče „Matke“

Porabniki Šempeter 
in Ločica

Porabniki Grušovlje 
in Ločica



Umestitev vodovodnega sistema 
„Šempeter“ v prostor



Raztežilnik „Likovič“ s 
sistemom za pripravo vode



• Klic iz Vrtca Šempeter ob 8.13. uri, da je večje število otrok doma zaradi prebavnih 
težav

Ponedeljek 3. 10. 2022

• Takojšnje obveščanje javnosti, da je vodo potrebno prekuhavati (spletna stran, 
Radio Celje, klicni center JKP, Center za obveščanje) 

• Odjemalcem, ki so prijavljeni na direkten sistem obveščanja, pošljemo SMS in e-mail

• Pol ure po prejemu klica iz vrtca serviser identificira okvaro in jo odpravi do 8.55. ure

• Nacionalni laboratorij ob 13.04 uri vzame vzorec vode v Vrtcu Šempeter 
+ 2 vzorca za NIJZ. 

• Na novinarska vprašanja odgovarjamo z vsemi znanimi podatki.



• Izjava za javnost s pojasnili JKP Žalec in župana Janka Kosa

Torek 4. 10. 2022

• Župan Janko Kos odredi interni nadzor v JKP Žalec, z rokom izvedbe 7. 10. 2022 in 
predlogi ukrepov

• JKP pregleda širše območje vseh treh zajetij in Nacionalnemu laboratoriju naroči 
analizo vode treh zajetij. Pri pregledu zajetij ne odkrijemo posebnosti.

• Inšpekcijski pregled v JKP s strani zdravstvene inšpekcije



• Notranji nadzor z zunanjim sodelavcem, sodnim izvedencem, prične z delom

Sreda 5. 10. 2022

• JKP seznani javnost z delnimi rezultati analiz in pojasnilom, prejetim iz NIJZ-ja.

Pojasnilo NIJZ: Vzorec ocenjujemo kot zdravstveno neustrezen zaradi prisotnosti 
bakterij, ki so indikatorji fekalnega onesnaženja. To so bakterije Escherichia coli in 
enterokoki. Po Pravilniku o pitni vodi teh bakterij v pitni vodi ne sme biti prisotnih 
(kriterij 0/100 mL). Če je pitna voda fekalno onesnažena, kar se je izkazalo v 
konkretnem primeru, lahko to predstavlja nevarnost za zdravje ljudi in so možne ter 
verjetne posledice na zdravje uporabnikov take vode.

• JKP Žalec izda Policijski postaji Žalec prijavo suma namernega ali nenamernega 
kaznivega ravnanja neznanega storilca.



Četrtek 6. 10. 2022

• Drugi inšpekcijski pregled v JKP s strani zdravstvene inšpekcije

• JKP Žalec preda Policiji vso zahtevano dokumentacijo obravnavanega primera 
in podrobno ustno izjavo s pojasnili

• Ob 11.47 od NLZOH prejmemo izvid vzorca vzetega v vrtcu Šempeter v torek, 
4. 10. 2022. Bakterije niso več prisotne.

• JKP ni zavezan k izvajanju analiz in spremljanju virusov v vodovodnih sistemih

• JKP bi ukrep prekuhavanja lahko preklical, toda ker je NIJZ naročil preiskavo 
tudi na norovirus, prekuhavanja ne prekliče



Sobota 8. 10. 2022

• Iz spletne strani NIJZ razberemo, da je bil v ponedeljkovem vzorcu prisoten 
norovirus

• JKP takoj pozove NIJZ in NLZOH, da izdajo usmeritve.

• JKP pozove ostale institucije (Zbornica komunalnega gospodarstva, civilna 
zaščita, gasilci, ostala ministrstva in inšpekcije)

• Omogočena je voda na štirih lokacijah



Nedelja 9. 10. 2022

• NLZOH vzame vzorce za analizo na več lokacijah

• Tiskovna konferenca – seznanimo javnost z aktualnim stanjem

• Voda poleg cisterne tudi v plastenkah



Torek 11. 10. 2022

• Seja sveta ustanoviteljev JKP Žalec (Ponujen odstop direktorja JKP Žalec)

• Poročilo notranjega nadzora JKP Žalec

• NIJZ sporoči JKP Žalec navodila za prekuhavanje 

• JKP Žalec z letaki obvesti krajane prizadetih območij



Sreda 12. 10. 2022

• NIJZ sporoči, da je za ukinitev prepovedi prekuhavanja potreben 2 x negativen 
rezultat na norovirus

• NLZOH vzame druge zaporedne vzorce za analizo

• JKP aktivno išče rešitev za nadgradnjo sistema za pripravo vode



Petek 14. 10. 2022

• Rezultati v nedeljo odvzetih vzorcev dokazujejo, da je voda zdravstveno 
ustrezna in da ni prisotnih norovirosov.

• Za odpravo ukrepa prekuhavanja je potreben še ustrezen rezultat druge 
zaporedne analize



Torek 18. 10. 2022

• Rezultati drugih zaporednih vzorcev dokazujejo, da je voda zdravstveno 
ustrezna in da ni prisotnih norovirosov.

• Preklic ukrepa prekuhavanja

• JKP Žalec z letaki obvesti krajane prizadetih območij, da je ukrep prekuhavanja 
preklican in kako izpirati hišne vodovodne sisteme 



Opozorilo in ukrepanje

Naredili smo vse korake v smeri ugotovitve temeljnih vzrokov ter za odpravo 
posledic (interni nadzor, analize, prijava policiji).

JKP Žalec je v aktualnem dogodku postopalo povsem v skladu z veljano zakonodajo 
in v skladu s pravili HACCP in glede na navedena pravila in informacije smo ustrezno 
in pravilno odreagirali. 

Onesnaženost vodnega vira in tehnična okvara sta razlog za predmetni dogodek.

Primer je opozoril, da je določene aktivnosti v JPK potrebno izboljšati.

Bil sem imenovan, da se delovanje JKP izboljša. Dovolite, da speljem do konca.



UKREPI ZA NEMOTENO 
DELOVANJE VODOVODNEGA 

SISTEMA ŠEMPETER



IZVEDENI UKREPI JKP

• Kvaliteta vode na vsakem vodovodnem sistemu se kontrolira vsakodnevno.

• Izboljšali smo sistema tehničnega alarmiranja javljanja okvar in kontrole nad 
delovanjem.

• Prenova ocene tveganja in HACCP načrta za predmetni vodni vir.

• Izboljšanje sistema obveščanja uporabnikov. 

• Pregled zajetij – iskanje mesta vdora onesnaženosti v vodni vir. 



UKREPI V NASLEDNJIH DNEH

• Vgradnja merilnikov motnosti in ventilov za avtomatski izklop posameznega zajetja.

• Vgradnja dezinfekcije z UV svetlobo za povečanje zanesljivosti delovanja priprave 
vode.

• Dodatna varnost pred vdorom zraka v črpalko kloriranja. 

• Hidrogeološki pregled zajetij, po potrebi izboljšanje zajetij

• Označitev vodovarstvenega območja



NASLEDNJE LETO

• Popolna obnova vodovodnega sistema Šempeter 

• Sofinanciranje iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)

• Poziv k pridobitvi služnosti

• Predvidena oddaja vloge konec januarja 2023


